
“2017-ci ildə Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu istismara ve-
rilmişdir. Hesab edirəm ki, bu, 
tarixi hadisədir. Təsadüfi deyil ki, 
bu yola “Dəmir İpək yolu” deyi-
lir. Bu layihə qitələri birləşdirir. 
Azərbaycan Asiya və Avropa ara-
sında yerləşən ölkə kimi Avrasiya 
məkanında nəqliyyat-logistika 
sahəsinə böyük töhfələr verir. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 
2020-ci ilin ilk altı ayında daşın-
mış yüklərin həcmi 2019-cu ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 3,7 
dəfə çoxdur.

Ölkə daxilində dəmir yolu inf-
rastrukturu yenilənir. Davos İqti-
sadi Forumunun son hesabatında 
dəmir yollarının səmərəliliyinə 
görə Azərbaycan dünyada 11-ci 
yerdədir. Bütövlükdə Davos Foru-
munun hesabatında nəqliyyat in-
frastrukturunun səviyyəsinə görə 
Azərbaycan dünyada 34-cü yerdə-
dir.

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ar-
tıq tam şəkildə fəaliyyət göstərir. 
2019-cu ildə bu dəhlizlə 8,7 mil-
yon ton yük daşınmışdır. Bu ilin 
ilk dörd ayı ərzində bu rəqəm artıq 
3 milyon tona çatmışdır. Azərbay-
can, eyni zamanda, Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirak-
çısıdır. Dəhlizin Azərbaycan seq-
mentində bütün işlər başa çatdırıl-
mışdır. Bu dəhliz vasitəsilə keçən 
il 2,1 milyon ton, bu ilin ilk dörd 
ayı ərzində isə 800 min ton yük 
daşınmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizi çərçivəsində

Azərbaycan Əfqanıstan və 
Türkmənistanla əməkdaşlıqda 
müsbət nəticələr əldə etmişdir. 
Mənim 2018-ci ilin noyabr ayın-
da Türkmənistana rəsmi səfərim 

zamanı imzalanmış 21 sənəd ara-
sında 9 sənəd nəqliyyat sektoruna 
aiddir. 2020-ci ilin birinci yarısın-
da Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanında Türkmənistan və əks 
istiqamətdə 1,5 milyon tondan çox 
yük aşırılmışdır. Bu da keçən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 
faiz çoxdur. Aşırılan quru yükün 
həcmi 7,7 dəfə artaraq 370 min 
tondan çox olmuşdur. Türkmənis-
tan tərəfi limanda tikilməsi nəzər-
də tutulan gübrə terminalının idarə 
olunması üzrə yaradılacaq konsor-
siumda iştiraka dəvət edilmişdir.

Lapis Lazuli marşrutunun 
2018-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolu ilə birləşdirilməsindən 
sonra artıq Əfqanıstandan yüklər 
Türkmənistandan Azərbaycana, 
daha sonra Qərb istiqamətində 
daşınmağa başlanmışdır. 2018-ci 
ilin dekabr ayında Əfqanıstandan 
yola salınan ilk sınaq yükü 12 
gün ərzində Bakı limanına çat-
dırılmışdır. Bu ilin yanvar-may 
ayları ərzində Azərbaycan vasitə-
silə Əfqanıstan istiqamətində və 
əks istiqamətdə 55,5 min ton yük 
daşınmışdır. Azərbaycan yük təy-
yarələri ilə həmin dövrdə ölkə-
mizə və digər ölkələrə məxsus 12 
min tona yaxın yükü Əfqanıstana 
çatdırmışdır. Azərbaycan etibarlı 
tranzit ölkəsi kimi dünya arena-
sında özünü təsdiqləyib. Ölkəmiz 
Avrasiyanın yeni önəmli nəqliy-
yat-logistika mərkəzlərinin birinə 
çevrilmişdir.

Azərbaycan Əfqanıstan və 
Türkmənistan ilə çoxtərəfli for-
matda da səmərəli əməkdaşlıq 
edir. Ölkələrimiz beynəlxalq təş-
kilatlar çərçivəsində bir-birinin 
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini 

və sərhədlərinin toxunulmazlığını 
daim dəstəkləyir. Hazırkı dövrün 
ən aktual problemi olan koronavi-
rus xəstəliyi dünyada faciəvi nəti-
cələrə gətirib çıxarmışdır. Pande-
miya şəraitində ölkələr arasında 
və beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində həmrəylik və əməkdaşlıq 
vacibdir. Pandemiyanın mənfi tə-
sirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan 
tranzit yüklərin daşınması üçün 
əlavə tədbirlər görmüşdür. Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə bey-
nəlxalq yük daşımaları fasiləsiz 
olaraq həyata keçirilir.

Azərbaycan 120 dövlətin dəstə-

yi ilə Qoşulmama Hərəkatının 
sədri seçilmişdir. Keçən ilin okt-
yabr ayında Qoşulmama Hərəka-
tının Azərbaycanda Zirvə görüşü 
keçirilmişdir. Zirvə görüşündə 
Əfqanıstan və Türkmənistan pre-
zidentləri tərəfindən Qoşulmama 
Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlı-
ğın inkişafına dair dəyərli fikirlər 
səsləndirilmişdir”.

(2 iyul 2020-ci ildə Əfqanıstan 
İslam Respublikasının Prezidenti 
Məhəmməd Əşrəf Qani və Türk-
mənistan Prezidenti Qurbanqulu 
Berdiməhəmmədovla üçtərəfli 
görüşdə nitqindən)
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(Əvvəli 2-ci səhifədə)

Tərəflərin Təhlükəsizlik Şurala-
rının milli təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə müntəzəm olaraq birgə iclas-
ları keçiriləcəkdir və bu iclaslarda 
milli mənafe, Tərəflərin maraqlarına 
toxunan regional və beynəlxalq təh-
lükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi 
həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər iki qardaş ölkənin silahlı 
qüvvələrinin müasir tələblərə uyğun 
olaraq yenidən formalaşdırılması və 
modernləşdirilməsi istiqamətində 
birgə səy göstərməyə davam edə-
cəklər.

Tərəflər minalanmış ərazilərin 
təmizlənməsi əsas götürülməklə Er-
mənistan işğalından azad edilmiş ra-
yonlarda həyatın normallaşdırılması 
istiqamətində fəaliyyətləri dəstək-
ləyəcəklər.

Tərəflər müdafiə qabiliyyətləri-
nin və hərbi təhlükəsizliyin möh-
kəmləndirilməsinə yönələn şəxsi 
heyət mübadiləsini, birgə təhsil və 
təlimlərin keçirilməsini, iki ölkənin 
silahlı qüvvələrinin birlikdə fəa-
liyyət qabiliyyətinin artırılmasını, 
müasir texnologiyalara əsaslanan 
silah və sursatların idarə olunmasın-
da sıx əməkdaşlığı və bu məqsədlə 
səlahiyyətli struktur və qurumların 
əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilmə-
sini təşviq edəcəklər. Azərbaycan və 
Türkiyə digər dost dövlətlərin ordu-
ları ilə birlikdə hərbi təlimlərin keçi-
rilməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər milli və beynəlxalq öh-
dəliklərini nəzərə almaqla dəniz, 
hava və kosmos sahələrində qarşı-
lıqlı texnologiya mübadiləsini hə-
yata keçirərək müştərək qabiliyyət-
lərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
birgə layihələrin yerinə yetirilməsini 
təşviq edəcək və qarşılıqlı müdafiə 
sənayesi texnologiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə müsbət töhfə verə-
cəklər, sahib olduqları silah və sur-
satla təchiz edəcək, onların istehsal 
texnologiyalarını qarşılıqlı şəkildə 
təşviq edəcək və hazırda onların 
ölkələrində mövcud olmayan isteh-
sal sahələrinin yaradılmasını, birgə 
tədqiqat və istehsalat işlərinin hə-
yata keçirilməsini, iki ölkənin mü-
dafiə sənayesi qurumlarının texno-
logiyalar, hərbi təyinatlı məhsullar 
və xidmətlər sahəsində daxili və 
beynəlxalq bazarlarda əməkdaşlıq 
etməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər bildirirlər ki, iki dövlət 
arasında inkişaf etdirilən və onların 
milli maraqlarına cavab verən hər-
bi-siyasi əməkdaşlıq üçüncü dövlət-
lərə qarşı yönəlməmişdir.

Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahə-
sində əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsinin vacibliyini vurğula-

yırlar və bu sahədə birgə elmi tə-
dqiqat işləri, mütəxəssis hazırlığı 
həyata keçirəcək, qarşılıqlı texniki 
əməkdaşlığı təşviq edəcəklər.

Tərəflər ticarət-iqtisadi münasi-
bətlərdə milli iqtisadiyyatlarının və 
ixracın şaxələndirilməsi, eləcə də 
perspektiv sahələrdə birgə istehsalın 
qurulması, investisiya əməkdaşlığı-
nın qarşılıqlı faydalı inkişafı üçün 
daha əlverişli şəraitin inkişaf etdi-
rilməsi istiqamətində səylərini artı-
racaqlar. Bu xüsusda Azərbaycan və 
Türkiyə malların sərbəst hərəkətinin 
təşkili mexanizmlərinin yaradılması 
istiqamətində tədbirlər görəcəklər.

Tərəflər regionun və Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən, 
təbii qaz mənbə və marşrut saxələn-
dirilməsini təmin edən strateji Cə-
nub Qaz Dəhlizinin həyata keçiril-
məsində Türkiyə və Azərbaycanın 
qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəf-
lər Cənub Qaz Dəhlizinin səmərəli 
şəkildə istifadə olunmasına və daha 
da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş 
səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə da-
vam etdirəcəklər. Tərəflər, həmçinin 
qlobal enerji sektorundakı proses-
ləri nəzərə alaraq regionun enerji 
təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndi-
rilməsi üçün elektrik sahəsində də 
regional əməkdaşlığa töhfə verəcək 
səylərin artırılaraq davam etdirilmə-
si üzrə niyyətlərini ifadə edirlər.

Tərəflər iki ölkənin ərazisindən 
keçən Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qa-
biliyyətinin artırılması məqsədilə 
qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmlən-
dirəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə 
intellektual nəqliyyat sistemləri tex-
nologiyalarından istifadə etməklə 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
Azərbaycan-Türkiyə hissələrində 
tranzit-nəqliyyat potensialını daha 
da inkişaf etdirəcəklər.

Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni 
birləşdirən Azərbaycan Respublika-
sının qərb rayonları ilə Azərbaycan 
Respublikasının Naxçıvan Mux-
tar Respublikası arasında dəhlizin 
(Zəngəzur dəhlizi) açılmasının və 
həmin dəhlizin davamı kimi Naxçı-
van-Qars dəmir yolunun tikintisinin 
iki ölkə arasında nəqliyyat-kommu-
nikasiya əlaqələrinin intensivləşmə-
sinə mühüm töhfə verəcəyini qeyd 
edirlər.

Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan 
arasında əlaqələrin mövcud səviy-
yəsinin ümumi regional və bey-
nəlxalq sülh və rifaha töhfə verdi-
yini, əlaqələrin sadəcə iki ölkəyə 
deyil, eyni zamanda, regiona sülh və 
rifah gətirərək başda region ölkələri 
olmaqla beynəlxalq birliyin sabitlik, 
sülh və maraqlarına xidmət edəcəyi-
ni vurğulayırlar.

Tərəflər regional və beynəlxalq 
sabitliyə və təhlükəsizliyə mənfi 
təsir edən müxtəlif təhdid və çağı-
rışlara, xüsusilə terrorçuluğa, onun 
bütün forma və təzahürlərinə, ma-
liyyələşdirilməsinə, həmçinin küt-
ləvi qırğın silahlarının yayılmasına, 
mütəşəkkil cinayətkarlığa, çirkli 
pulların yuyulmasına, narkotiklərin 
qanunsuz dövriyyəsinə, insan alve-
rinə, qanunsuz miqrasiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində birgə səylərini 
və əməkdaşlıqlarını genişləndirəcək 
və dərinləşdirəcəklər.

Azərbaycan Respublikası Tür-
kiyə Respublikasının suverenliyinə, 
ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin 
toxunulmazlığına, sabitliyinə və təh-
lükəsizliyinə qarşı yönəlmiş bütün 
fəaliyyətləri, o cümlədən terrorçu-
luğun bütün forma və təzahürlərini 
pisləyir və Türkiyə Respublikasının 
terrorçuluğa qarşı apardığı müba-
rizəni qətiyyətlə dəstəkləyir.

Tərəflər müxtəlif ölkələrdə yaşa-
yan Azərbaycan və türk diasporları 
arasında əməkdaşlığın daha sıx in-
kişaf etdirilməsi, onların məruz qal-
dıqları ümumi problemlər qarşısında 
birlikdə addımlar atılması və ardıcıl 
həmrəylik göstərilməsi məqsədilə 
səylərini birləşdirəcəklər.

Tərəflər ölkələrinin təqdim edil-
məsi və milli mənafelərinin qorun-
masına dair tarixi həqiqətlərin dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 
diasporal fəaliyyətin əlaqələndiril-
məsini və qarşılıqlı dəstəyi təşviq 
edəcəklər.

Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə 
qarşı əsassız iddialarının, tarixin 
təhrif olunması və tarixi faktların 
təhrif olunmaqla siyasiləşdirilməsi 
cəhdlərinin regionda sülhə və sabit-
liyə ziyan vurduğunu vurğulayaraq 
bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri 
ilə bağlı olaraq öz arxivlərini açan 
Türkiyənin Ermənistandakı və digər 
ölkələrdəki arxivlərin açılması və bu 
mövzuda tarixçilər tərəfindən araş-
dırmaların aparılmasına yönəlmiş 
səylərini qətiyyətlə dəstəkləyirlər.

Tərəflər 10 dekabr 2020-ci il ta-
rixində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası ilə Türkiyə Respubli-
kası arasında media sahəsində stra-
teji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumu”na uyğun olaraq 
Azərbaycan-Türkiyə Media Platfor-
masının imkanları nəzərə alınmaqla, 
iki ölkənin aidiyyəti qurumları ara-
sında informasiya, kommunikasiya 
və ictimai diplomatiya sahələrində 
əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək-
lər və bu çərçivədə xarici işlər nazir-
likləri arasında davamlı olaraq infor-
masiya üzrə sıx məsləhətləşmələr və 
mübadilələr həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər parlamentlərarası əmək-

daşlığın daha da gücləndirilməsini 
və bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliy-
yətin artırılmasını təşviq edirlər.

Tərəflər hər iki xalqın müştərək 
dəyərlərinin ümdə təzahürlərinə la-
zımi ictimai dəstəyin göstərilməsini 
təmin edəcək, tarixi və mədəni irslə-
rinin qorunması üçün birgə fəaliyyət 
həyata keçirəcəklər.

Tərəflər Türk dünyasının birlik 
və rifahına xidmət edəcək milli və 
beynəlxalq səylərin artırılmasına 
diqqət çəkdilər.

Tərəflər Türk mədəni irsinin bey-
nəlxalq səviyyədə təbliğ və təşviq 
edilməsi sahəsində birgə əməkdaşlı-
ğı gücləndirəcəklər.

Tərəflər Türk həmrəyliyinin daha 
da möhkəmləndirilməsi məqsədilə 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurası, Türk Akademiyası, Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fondu, TÜRK-
SOY və Türkdilli Ölkələrin Parla-
ment Assambleyası çərçivəsində 
həyata keçirilən fəaliyyətlərə təkan 
verəcəklər.

Tərəflər bir Tərəfin vətəndaşla-
rının digər Tərəfin ərazisinə şəx-
siyyət vəsiqəsi ilə səyahət etmələri 
haqqında əldə edilən razılaşmadan 
məmnunluq ifadə edirlər və həmin 
razılaşmanın xalqlarımız arasın-
da yaxınlıq və insanlar arasında 
əlaqələr baxımından müstəsna əhə-
miyyətini qeyd edərək, bir Tərəfin 
vətəndaşlarının digər Tərəfin əra-
zisində yaşamaq hüququ əldə et-
mələrini qarşılılıq prinsipinə uyğun 
olaraq asanlaşdırmaq üçün müvafiq 
tədbirlər görülməsini təqdir edirlər.

Tərəflər lazımi dövlət dəstəyini 
təmin edərək xalqları arasında müş-
tərək dəyərlərə söykənən sıx əlaqələ-
ri humanitar, sosial müdafiə, elm, 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər 
və idman sahələrində daha da inki-
şaf etdirəcək və dərinləşdirəcəklər. 
Bu məqsədlə iki ölkənin aidiyyəti 
qurumları tərəfindən birgə davamlı 
fəaliyyətlər həyata keçiriləcəkdir.

Bu Bəyannamə Şuşa şəhərində 
15 iyun 2021-ci il tarixində, Azər-
baycan və türk dillərində olmaqla 
iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün 
mətnlər bərabər autentikdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev

Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Azərbaycan Respublikası və Tür-
kiyə Respublikası,

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin və Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın və 
bütövlükdə Türk dünyasının qədim 
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhə-
rində görüşünün tarixi əhəmiyyətini 
vurğulayaraq,

İki dost və qardaş ölkə arasında 
imzalanmış bütün beynəlxalq sənəd-
lərə, bununla əlaqədar 13 oktyabr 
1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinə 
sadiq olduqlarını bir daha təsdiq 
edərək,

9 fevral 1994-cü il tarixində im-
zalanmış “Azərbaycan Respublikası 
və Türkiyə Respublikası arasında 
dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın in-
kişafı barədə Müqavilə”ni və “Azər-
baycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikası arasında əməkdaşlıq 
və qarşılıqlı yardım haqqında Proto-
kol”u, eləcə də 16 avqust 2010-cu il 
tarixində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası və Türkiyə Respubli-
kası arasında strateji tərəfdaşlıq və 
qarşılıqlı yardım haqqında Müqa-
vilə”ni rəhbər tutaraq,

İki ölkə və onun xalqları arasın-
dakı dostluq və qardaşlıqdan çıxış 
edərək Azərbaycan Respublikası 
və Türkiyə Respublikası arasında-
kı münasibətlərin keyfiyyətcə yeni, 
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırılma-
sının iki ölkə və onların xalqlarının 
maraq və mənafelərinə xidmət etdi-
yini vurğulayaraq,

Ümumi maraqların qorunmasın-
da hər iki ölkənin siyasi, iqtisadi, 
müdafiə, mədəni, humanitar, səhiy-
yə, təhsil, sosial, gənclər və idman 
sahələrindəki imkan və potensialla-
rının birləşdirilməsinin mühüm əhə-
miyyətini dərk edərək,

Beynəlxalq hüququn prinsip və 
normalarına, o cümlədən də Birləş-
miş Millətlər Təşkilatının Nizam-
naməsinə uyğun olaraq qlobal və 
regional sülh, sabitlik və təhlükəsiz-
liyin təmin edilməsində birgə səylə-
rin davam etdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayaraq,

Müştərək maraq kəsb edən regio-
nal və beynəlxalq strateji məsələlər-
də fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə 
əlaqələndirilməsinin zəruriliyini ifa-
də edərək,

Azərbaycan Respublikası və Tür-
kiyə Respublikasının müstəqilliyi, 
suverenliyi, ərazi bütövlüyü, bey-
nəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd-
lərinin toxunulmazlığı kimi milli 
maraqlara söykənən məsələlərdə 
ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda 
həmrəylik və qarşılıqlı yardım prin-
siplərindən çıxış edərək,

Türk dünyasının davamlı inkişa-
fına yönəlmiş qarşılıqlı fəaliyyətlə-
rin regional və beynəlxalq müstə-
vilərdə irəli aparılmasında səyləri 
birləşdirərək,

Türkiyə Cümhuriyyətinin quru-
cusu Mustafa Kamal Atatürkün və 
Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri Heydər Əliyevin müdrikcəsinə 
söylədikləri “Azərbaycanın sevin-
ci bizim sevincimiz, kədəri bizim 
kədərimizdir” və “Bir millət, iki 
dövlət” ifadələrinin xalqlarımızın 
milli-mənəvi sərvəti kimi dəyərlən-
dirildiyini xüsusi vurğulayaraq,

Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası arasındakı 
ikitərəfli münasibətlərin daha da ge-
nişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi 
perspektivlərini hərtərəfli nəzərdən 
keçirərək, bəyan edirlər:

Tərəflər iki dost və qardaş ölkə 
arasında strateji səviyyədə inkişaf 
edən münasibətlərin durumundan 
məmnunluq ifadə edərək siyasi di-
aloqun bütün səviyyələrdə davam 
etdirilməsinin və qarşılıqlı yüksək 
səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini 
qeyd edirlər.

Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirir-
lər ki, Azərbaycan 44 günlük Vətən 
müharibəsi ərzində qələbə qazana-
raq Ermənistanın 30 ildən bəri da-
vam edən təcavüzkar siyasətinə son 
qoydu, torpaqlarını işğaldan azad 
etdi, tarixi ədalətin zəfər çalmasını 
və beynəlxalq hüququn bərpa olun-
masını təmin etdi.

Azərbaycan Ermənistanın 30 
illik təcavüzünə son qoyulmasın-
da, işğal olunmuş torpaqların azad 
olunmasında, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsində 
Türkiyə Respublikasının mənəvi-si-
yasi dəstəyini yüksək qiymətləndirir. 

Tərəflər Qafqaz regionunda sabitli-
yin və təhlükəsizliyin möhkəmlən-
dirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat 
əlaqələrinin bərpası, eləcə də region 
dövlətləri arasında münasibətlərin 
normallaşdırılması və uzunmüddətli 
sülhün təmin edilməsi istiqamətin-
də səylərini davam etdirəcəklər. Bu 
kontekstdə Azərbaycan Respublika-
sının Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının xüsusi coğrafi vəziyyəti nəzərə 
alınacaqdır.

Tərəflər Türkiyənin Azərbayca-
nın işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkə-
zinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin 
regiondakı sülhün, sabitliyin və ri-
fahın təmin edilməsində mühüm rol 
oynadığını vurğulayırlar.

Azərbaycan Respublikası və Tür-
kiyə Respublikası müstəqillik, suve-
renlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərin 
toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili iş-
lərinə qarışmamaq prinsiplərini rəh-
bər tutaraq müttəfiqlik münasibətlə-
rinin qurulmasının siyasi və hüquqi 
mexanizmlərini müəyyən edirlər.

Tərəflər xarici siyasət sahəsin-
də əlaqələndirmənin və müntəzəm 
ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin 
həyata keçirilməsinin vacibliyini 
qeyd edirlər və bu istiqamətdə Azər-
baycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında Yüksək Sə-
viyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası 
çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiy-
yətini vurğulayırlar.

Tərəflər öz milli maraq və mə-
nafelərini müdafiə və təmin etməyə 
yönəlmiş müstəqil xarici siyasət hə-
yata keçirirlər. Tərəflər regional və 
beynəlxalq miqyasda sabitlik və ri-
fah vasitəsilə sülh, dostluq və mehri-
ban qonşuluğa əsaslanan beynəlxalq 

münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, 
eləcə də münaqişələrin və regional 
və qlobal təhlükəsizlik və sabitlik 
məsələlərinin həlli istiqamətində 
birgə səylər göstərirlər.

Tərəflər aktual xarakter kəsb 
edən, qarşılıqlı maraq doğuran bey-
nəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və 
qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək 
yaxın və ya üst-üstə düşən mövqe-
dən çıxış etməklə ikitərəfli əməkdaş-
lığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa 
Şurası, Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı daxil olmaqla beynəlxalq 
və regional təşkilatlar çərçivəsində 
bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərə-
cəklər.

Tərəflərdən hər hansı birinin 
fikrincə, onun müstəqilliyinə, su-
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sər-
hədlərinin toxunulmazlığına və ya 
təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət 
və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və 
ya təcavüz edildiyi təqdirdə, Tərəf-
lər birgə məsləhətləşmələr aparacaq 
və bu təhdid və ya təcavüzün aradan 
qaldırılması məqsədilə BMT Nizam-
naməsinin məqsəd və prinsiplərinə 
müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, 
bir-birinə BMT Nizamnaməsinə uy-
ğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu 
yardımın həcmi və forması təxirə sa-
lınmadan keçirilən müzakirələr yolu 
ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər 
görülməsi üçün müdafiə ehtiyacları-
nın ödənilməsinə qərar veriləcək və 
Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə 
strukturlarının əlaqələndirilmiş fəa-
liyyəti təşkil olunacaqdır.

(Davamı 3-cü səhifədə)
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Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə gün-

lər var ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatını müəyyən edən mü-

hüm başlanğıcların əsası qoyulub. 

Belə günlərdən ən önəmlisi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 

iyun – Milli Qurtuluş Günüdür. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı 

üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhə-

miyyətə malik bir gündür. 

İyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan 

isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəm-

lənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan 

Heydər Əliyevdir.

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaş-

ları tərəfindən “15 iyun – Milli Qurtuluş Günü” adlı virtual sərgi ha-

zırlanıb.  Kitabxanadan AZƏRTAC-a bildirilib ki, virtual sərgidə rəsmi 

sənədlər, fotolar, Azərbaycan, rus, ingilis dillərində kitab və məqalələr 

nümayiş olunub.

MİLLİ KİTABXANA NÖVBƏTİ VİRTUAL 
SƏRGİNİ MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜNƏ 

HƏSR EDİB

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mü-
şahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Müşahidə Şura-
sının üzvləri, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri və İdarə 
Heyətinin digər  üzvləri iştirak ediblər.

Müşahidə Şurasının sədri, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologi-
yalar naziri Rəşad Nəbiyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda Müşahidə 
Şurasının fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, “Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC-nin  idarə edilməsinin müasir korporativ idarəetmə stan-
dartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi məqsədilə yaradılan ko-
mitələrin əsasnamələri və tərkibləri, eləcə də korporativ katib haqqın-
da əsasnamə müzakirə olunaraq təsdiq edilib.

İclasda “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin fəaliyyəti üzrə aktual 
məsələlərlə bağlı çıxışlar edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin 
edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı müzakirələr apa-
rılıb.

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin Müşahidə Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-
ci il 30 mart tarixli Sərəncamına əsasən yaradılıb.

NAZİR RƏŞAD NƏBİYEVİN SƏDRLİYİ 
İLƏ “AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” 

QSC-NİN MÜŞAHİDƏ ŞURASININ 
NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

Kəlbəcərdə həlak olan jurnalist-
lərin topladıqları materiallar Azər-
baycan xalqına yüzilliklər boyu la-
zım ola bilər. Bu, bizim xalqımızın 
salnaməsidir. Onlar çox gərəkli iş 
görürdülər, azad olunmuş əraziləri 
qarış-qarış gəzərək erməni vandal-
larının törətdikləri dağıntıları, ci-
nayətləri sənədləşdirirdilər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikirləri Azərbaycan Prezidentinin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev Kəlbə-
cərdə xidməti vəzifəsini yerinə ye-
tirərkən minaya düşərək həlak olan 
AZƏRTAC-ın müxbiri Məhərrəm 
İbrahimovla vida mərasimində söy-
ləyib.

Şəhid jurnalistlərə Allahdan rəh-
mət diləyən Hikmət Hacıyev deyib: 
“Mən Prezident İlham Əliyevin tap-
şırığına əsasən buradayam. İlk növ-
bədə cənab Prezidentin, hörmətli 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın adından mərhu-
mun ailəsinə, yaxınlarına dərin hüz-
nlə başsağlığı verirəm.

Həlak olan jurnalistlər xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirərkən mən-
fur ermənilər tərəfindən qoyulmuş 
minanın qurbanı olublar. Onların 

gördüyü işlərin böyük dəyəri var. 
Onlar bütün kəndlərimizi, şəhər-
lərimizi addım-addım gəzərək 
ermənilərin Azərbaycan xalqına 
qarşı törətdiyi vəhşilikləri sənəd-
ləşdirirdilər. Bu iş çox dəyərlidir, 
bu gün üçün də, yüzilliklər sonra 
da vacibdir. AZƏRTAC tərəfindən, 
Azərbaycan Televiziyası tərəfindən 
ezamiyyəti dəyişdirmək barədə mü-
raciətin olmasına baxmayaraq on-
lar geri dönmək istəmirdilər. Bu işi 

böyük əzmlə, fədakarlıqla, həvəslə 
yerinə yetirirdilər. Təəssüf ki, mən-
fur ermənilər tərəfindən xaincəsinə 
basdırılmış minanın qurbanı oldu-
lar. Bu, eyni zamanda, Azərbaycan 
jurnalistikası və mediası üçün bö-
yük itkidir”.

Prezidentin köməkçisi qeyd edib 
ki, müharibə dövründə Ali Baş Ko-
mandanın rəhbərliyi altında Azər-
baycan əsgərləri ilə çiyin-çiyinə 
Azərbaycan jurnalistlərinin, Azər-

baycan mediasının da rəşadətinin 
şahidi olduq. “Onlar ön cəbhədə 
idilər. Ermənilərin vəhşiliyini əks 
etdirən foto və videoları bütün dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırırdılar. Kəl-
bəcərdə həlak olan qardaşlarımızın 
gördüyü iş də bu gərəkli fəaliyyətin 
tərkib hissəsi idi. Faciə ilə bağlı bü-
tün beynəlxalq təşkilatlara müraciət 
olunub, bu vəhşilik dünya ictima-
iyyəti tərəfindən qınanmalıdır”, - 
deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb.

PREZIDENTIN KÖMƏKÇISI: KƏLBƏCƏRDƏ HƏLAK OLAN JURNALISTLƏRIN TOPLADIQLARI 
MATERIALLAR AZƏRBAYCAN XALQINA YÜZILLIKLƏR BOYU LAZIM OLA BILƏR

İndoneziyanın müxtəlif xəbər 
saytlarında iyunun 4-də minaya 
düşərək həlak olan azərbaycan-
lı jurnalistlər haqqında çoxsaylı 
məqalələr dərc olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, İndo-
neziyanın “Republika”, “Kompas”, 
“Jakarta Today”, “Suara”, “Gpri-
ority”, “Riau24”, “Era”, “Harian 
Aceh”, “Kempalan” kimi xəbər 
saytları, habelə Anadolu Agentli-
yinin indoneziya dili bölməsi Kəl-
bəcər rayonunda minaya düşərək 
həlak olan jurnalistlərimiz ilə bağlı 
müxtəlif materiallar yayıblar.

Məqalələrdə işğaldan azad edil-
miş Kəlbəcər rayonu ərazisində 
Ermənistan tərəfindən basdırılmış 
tank əleyhinə minanın partlama-
sı nəticəsində Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin (AZƏR-
TAC) müxbiri Məhərrəm İbrahi-
mov (Əlioğlu), Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasının operatoru Sirac Əli-
yev və Kəlbəcər Rayon İcra Haki-

miyyəti başçısının nümayəndəsinin 
müavini Arif Əliyevin həlak olma-
sı, habelə 4 nəfər şəxsin yaralanma-
sı barədə ətraflı məlumat verilir.

Ermənistanın beynəlxalq huma-
nitar hüququ, o cümlədən 1949-cu 
il Cenevrə Konvensiyalarını kobud 
şəkildə pozaraq Azərbaycan əra-
zilərində məqsədli şəkildə və ge-
niş miqyasda minalar basdırması 
məsələsinin ölkəmiz tərəfindən da-
vamlı şəkildə beynəlxalq müstəvidə 
qaldırıldığı və Ermənistanın məqsə-
dinin Azərbaycan tərəfinə mümkün 
qədər ziyan vurmaq və evlərinə 
qayıdacaq mülki əhaliyə əlavə ma-
neələr yaratmaq olduğu qeyd olu-
nub.

Bununla yanaşı, Ermənistanın 
Azərbaycan tərəfinə minalanmış 
ərazilərin xəritəsini hələ də vermə-
diyi, habelə bir müddət öncə Kəl-
bəcər istiqamətində Azərbaycan 
ərazilərinə daxil olaraq, yolların mi-
nalanmasına yönəlmiş təxribat törə-

dən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bir qrupunun saxlanıldığı haqqında 
məlumat verilib.

Məqalələrdə Azərbaycanın bey-
nəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın 
beynəlxalq öhdəliklərini kobud 
şəkildə pozmasına, o cümlədən 

məqsədli şəkildə minalar yerləşdir-

mək siyasətinə göz yummamağa və 

Ermənistandan üzərinə götürdüyü 

öhdəlikləri yerinə yetirməsini tələb 

etməyə dair çağırışına xüsusi yer 

verilib.

MINAYA DÜŞƏRƏK HƏLAK OLAN AZƏRBAYCANLI JURNALISTLƏR HAQQINDA INDONEZIYA 
MƏTBUATINDA MƏQALƏLƏR DƏRC OLUNUB
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin Müşahidə Şurasının 
növbəti iclası çərçivəsində qu-
rumun “2030 Korporativ Strate-
giya”sının müzakirəsi aparılıb. 
İclasda ADY Müşahidə Şurası-
nın sədri və üzvləri, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Azərbaycan İnvestisiya 
Holdinqi, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC və “McKinsey&-
Company” şirkətinin nümayən-
dələri  iştirak ediblər.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin Müşahidə Şurasının səd-
ri, nəqliyyat, rabitə və yüksək tex-

nologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev 
çıxışında dəmir yollarının inkişaf 
strategiyasında qənaət, xidmət 
keyfiyyətinin artırılması və mənfi 
ekoloji təsirin azaldılması kimi 3 
mühüm amilin nəzərə alınmasının 
vacibliyini qeyd edib.

Nazir strategiyada əksini ta-
pacaq investisiya qoyuluşu, 
rəqəmsal transformasiya, insan 
resursları sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi, eləcə də dəmir 
yollarının beynəlxalq nəqliyyat 
sisteminə inteqrasiyası və digər 
məsələlərlə bağlı rəy və təklifləri-
ni bildirib.

Rəşad Nəbiyev strategiya-
nın oxşar coğrafiyada fəaliyyət 
göstərən müvafiq dəmir yolu 
şirkətlərinin təklif etdiyi xidmətlə-
rin strukturlaşdırılması təcrübəsin-
dən yararlanmaqla yanaşı, quru-
mun gələcək maliyyə dayanıqlığı 

və dövlət sərmayələrinin səmərəli 
şəkildə geri qaytarılmasının təmin 
edilməsi nəzərə alınmaqla hazır-
lanmalı olduğunun vacibliyini 
vurğulayıb.

Azərbaycan İnvestisiya Hol-
dinqinin Baş icraçı direktoru Rus-
lan Əlixanov diqqətə çatdırıb ki, 
Cəmiyyətin strateji hədəf və təd-

birlər planını müəyyən edən bu 
sənəd 2030-cu ilədək dəmir yolu 
nəqliyyatının inkişaf istiqamətlə-
rinə baxış imkanı verir.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
bildirib ki, dəmir yolu şəbəkəsi-

nin inkişafı konseptual yanaşma 
tələb edir  və buna görə də Korpo-
rativ Strategiya planında bütün is-
tiqamətlər nəzərə alınıb.

Layihənin gedişatı barədə təq-
dimat edilib, qarşılıqlı sual doğu-
ran məsələlər ətrafında fikir mü-
badiləsi aparılıb.

İYUL 2021-ci il İYUL 2021-ci il

NAZİR RƏŞAD NƏBİYEVİN İŞTİRAKI İLƏ “AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QSC-NİN 
“2030 KORPORATİV STRATEGİYA”SINA DAİR MÜZAKİRƏLƏR APARILIB

AZƏRTAC iyunun 4-də Kəlbə-
cər rayonunda Azərbaycan jurna-
listlərinin Ermənistan tərəfindən 
basdırılmış minaya düşərək həlak 
olması və yaralanması ilə əlaqə-
dar üzvü olduğu beynəlxalq me-
dia təşkilatlarına - Dünya Xəbər 
Agentlikləri Konqresinin (NAWC), 
Asiya və Sakit Okean Ölkələri İn-
formasiya Agentlikləri Təşkilatı-
nın (OANA), Avropa Xəbər Agent-
likləri Alyansının (EANA), İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin 
Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinin 
(UNA), Müstəqil Dövlətlər Bir-
liyinin üzvü olan ölkələrin Milli 
İnformasiya Agentlikləri Assosi-
asiyasının (ANİA), Ərəb Ölkələri 
Xəbər Agentlikləri Təşkilatının 
(FANİA), bu təşkilatlara üzv olan 
agentliklərin və digər beynəlxalq 
media qurumlarının rəhbərlərinə 
müraciət edib.

Müraciətdə deyilir: “Azərbayca-
nın işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rində Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən basdırılmış minaların 
xəritəsinin verilməsi barədə təkidli 
tələblərinə baxmayaraq, Ermənis-
tan bundan israrla boyun qaçırır, 
müraciətlərə məhəl qoymur. İnsan-
lıqla bir araya sığışmayan bu məkrli 
hərəkətlər nəticəsində mülki insan-
lar həlak olur, yaralanır. Növbəti fa-

ciəvi hadisə iyunun 4-də baş verib. 
Bu dəfə erməni təxribatının qurbanı 
jurnalistlər olublar.

Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyinin (AZƏRTAC) və Azər-
baycan Televiziyasının (AzTV) 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
çəkiliş aparan əməkdaşları iyunun 
4-də Kəlbəcər rayonunun Susuzluq 
kəndi ərazisində minaya düşüblər. 
İçərisində jurnalistlərin olduğu nəq-
liyyat vasitəsinin yolda tank əley-
hinə minaya düşməsi nəticəsində 
AZƏRTAC-ın müxbiri Məhərrəm 
İbrahimov və AzTV-nin operatoru 
Sirac Abışov, həmçinin onları mü-
şayiət edən Kəlbəcər Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının Susuzluq 
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndəsinin müavini Arif Əliyev 
həlak olublar. Ağır yaralanan 4 
nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

AZƏRTAC dünya mediasının, 
beynəlxalq və regional jurnalist təş-
kilatlarının rəhbərlərini Ermənista-
nın davam etməkdə olan təxribatçı 
hərəkətlərini qətiyyətlə pisləməyə, 
etiraz səslərini ucaltmağa çağırır. 
Bu, dinc insanların həyatına qəsd 
olmaqla yanaşı, azad sözə, jurna-
listlərin fəaliyyətinə qarşı yönəlmiş 
açıq-aşkar terror aktıdır. Ümid edi-
rik ki, dünya mediası və beynəlxalq 

jurnalist təşkilatları buna biganə 
qalmayacaqlar”.

Müraciətdə diqqətə çatdırılır 
ki, son günlərdə Ermənistan silah-
lı qüvvələrinin kəşfiyyat-diversiya 
dəstələri Ermənistan-Azərbaycan 
dövlət sərhədində, o cümlədən Kəl-
bəcər rayonu istiqamətində Azər-
baycan ərazilərinin dərinliyinə daxil 
olaraq, kəşfiyyat-diversiya əməliy-
yatları və yolların minalanmasına 
yönəlmiş təxribat terror fəaliyyəti 
həyata keçirməyə cəhd göstərirlər. 
İlkin ehtimala görə, jurnalistlər hə-
min diversantlar tərəfindən basdırıl-
mış minaya düşüblər. Baş verənlər 
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan 
ərazisində həyata keçirilən diversi-

ya və keçid yollarını növbəti mina-
lama cəhdlərinin faciəvi nəticəsinə 
daha bir sübutdur. Ermənistan tərə-
findən yerləşdirilən müxtəlif növ 
minalar və digər partlayıcı qurğular 
müharibə başa çatdıqdan sonrakı 7 
ay ərzində 120-dən çox insanın hə-
lak olmasına və ya yaralanmasına 
səbəb olub.

“Sizi bir daha Ermənistanın bey-
nəlxalq hüququn normalarına zidd 
əməllərini, öz xidməti vəzifəsini 
yerinə yetirən media işçilərinin, 
həmçinin digər mülki şəxslərin er-
məni terrorunun qurbanı olmasını 
pisləməyə, jurnalist həmrəyliyi nü-
mayiş etdirməyə çağırırıq”, - deyə 
müraciətdə vurğulanır.

Bu gün Ermənistan ter-
roru bir daha bütün dün-
yaya bəyan oldu. Azərbay-
canın iki gənc jurnalisti 
AZƏRTAC-ın xüsusi müx-
biri Məhərrəm İbrahimov 
(Əlioğlu) və Azərbaycan 
Televiziyasının operatoru 
Sirac Abışov Kəlbəcərdə 
ermənilərin basdırdığı mi-
naya düşərək həlak olub-
lar.

Baş verən dəhşətli hadisə 
Türkiyə mediasında da işıq-
landırılıb.

Modern.az-ın məlumatı-
na görə Türkiyə mətbuatın-
da şəhid jurnalistlərlə bağlı 
silsilə yazılar verilib.

Türkiyənin “Hürriyet” 

qəzeti “Ermenistanın döşe-
diği mayın patladı, 2 Azer-
baycanlı gazeteci hayatını 

kaybetti” başlığı ilə məlu-
mat yayıb. Yazının içərisin-
də isə ətraflı məlumat yer-

ləşdirib.
 “Anadolu Ajansı” “Er-

menistanın işgal döneminde 

Kelbecer'de döşediği mayı-
nın patlaması sonucu 2-si 
gazeteci  3 Azerbaycanlı 
hayatını kaybetti, 4 kişi ya-
ralandı” başlığı ilə məlumat 
yayıb.

“Alanya” qəzeti də Azər-
baycanda baş verən hadisə-
ni nəzərdən qaçırmayıb. 
“Ermeni mezalimi sürüyor, 
Ermenistan mayınının pat-
laması sonucu 2 Azerbay-
canlı gazeteci hayatlarını 
kaybetdi”,-qəzet yazıb.

CNN kanalının məluma-
tı: “Kelbecerde mayın patla-
ması sonucu 2 Azerbaycanlı 
gazeteci hayatını kaybetti”.

AZƏRBAYCANIN ŞƏHID JURNALISTLƏRI TÜRKIYƏ MƏTBUATINDA

AZƏRTAC ÜZVÜ OLDUĞU BEYNƏLXALQ VƏ REGIONAL MEDIA 
TƏŞKILATLARINA MÜRACIƏT ÜNVANLAYIB



Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə 
pauerliftinqin qarışıq ağırlıqqal-
dırma növü üzrə dünya çempionatı 
keçirilib. Stroqmen üzrə Azərbay-
can çempionatının qalibi Anar 
Məmmədov dünya çempionatının 
qalibi olub. 

Anar Məmmədov KİV-lərə mü-
sahibəsində bildirib ki, mundialda 
bir çox ölkənin idmançıları iştirak 
edirdi. Mən 125 kq çəki dərəcə-
sində mübarizə aparırdım. Əsasən, 
Ermənistan və İran yığmalarının 
üzvləri üstünlük təşkil edirdi. Əsas 
rəqiblərim də elə yerli pauerliftinq-
çilərlə yanaşı, məhz ermənilər və 
iranlılar idilər. Bu idman növündə 
onlar daha aktivdirlər. Sevinirəm 
ki, yarışın qalibi ola bildim, diplo-
mumu və medalımı aldım.

Yarışda iştitark edən Ermənis-
tan da  yarışa güclü idmançılarla 

qatılmışdılar. Yaxşı mübarizə ge-
dirdi. Bütün bunlara rəğmən, ha-
mısını üstələyə bildik və bayrağı-
mızı qaldırdıq.

Biz qalib olandan sonra şəkil 
çəkdirəndə bayraqları bizim bay-
raqdan aşağıda qaldı. Bizə paxıllıq 
edir və həsrətlə baxırdılar. Bizim 
komandada 20-dək idmançı var 
idi. Demək olar ki, hamısı medal 
qazandı. 50-yə yaxın isə erməni 
olardı. Onların əksəriyyəti bizim 
idmançılara uduzdular.

Onlar qıcıqlanır, məğlubiyyəti 
qəbul edə bilmirdilər. Bizə qarşı 
necə olduqlarını büruzə verirdilər. 
Deyirdilər ki, növbəti yarışlarda 
sizi məğlub edəcəyik. Tək məndən 
yox, artıq bütün komandamızdan 
revanş almaq istəyirlər. Əsas rəqib 
Ermənistan təmsilçiləri idi və hər 
çəkidə çoxluq təşkil edirdilər. 
Demək olar ki, hamısında uduzdu-
lar. Çünki biz onlardan güclüyük, 
hər zaman üstələyə bilirik.

Qeyd edək ki, Anar Məmmədov 
on dörd ildir dəmir yolunda çalışır. 
Hazırda  Şimal istismar deposunun 
Keşlə texniki müayinə məntəqəsin-
də sahə rəisidir. 5 dəfə Azərbaycan 
çempionu olub. İdman ustasıdır.

Dəmirolçu-idmançını ürəkdən 
təbrik edir, yeni-yeni uğurlar dilə-
yirik. 
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Azərbaycanlı dünya çempionu: "Ermənilər bizə paxıllıq edir və həsrətlə baxırdılar"

Finlandiyanın Helsinki şəhə-
rindən Hindistanın Nava Şeva li-
manına göndərilən ilk konteyner 
blok qatarı ölkəmizin ərazisinə ça-
tıb.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizi ilə ilk konteyner blok 
qatarının operatorları “RJD Logis-
tika” AC, “Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC-nin törəmə şirkəti olan 
“ADY Konteyner” MMC və “Tar-
kib Trans Co.”-dur. Qatar Astara 
(Azərbaycan) - Astara (İran) sər-
həd-keçid məntəqəsi vasitəsilə İran 
ərazisinə daxil olduqdan sonra Hin-

distanın Nava Şeva limanına çatdı-
rılacaq. 32 qırxfutluq konteynerdən 
ibarət blok qatarının daşıdığı yük 
kağız məhsullarından ibarətdir.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinin iştirakçı ölkələri-
nin müvafiq dəmir yolları operator-
larının sıx əməkdaşlığı nəticəsində 
həyata keçirilən bu layihə pilot xa-
rakteri daşıyır. Hazırkı pilot blok 
qatarının nəticələrindən asılı olalaq 
dəhliz üzrə blok qatarların hərəkəti 
mütəmadi olacaq. 

Konteynerlər yükləmə üçün 
Finlandiyaya göndərilmiş “ADY 

Konteyner” şirkətinə məxsus olan 
dəmir yolu platformaları ilə daşınır. 
Uzunməsafəli transkontinental blok 
qatarların təşkilinin “ADY Kontey-
ner” MMC-nin əsas hədəflərindən 
biri olduğuna görə, bu layihənin 
gerçəkləşməsi üçün platforma tə-
minatını qurum öz üzərinə götürüb. 
Konteynerlər multimodal üsulla 
– dəmir yolu, avtomobil və gəmi 
vasitəsilə daşınaraq Nava Şeva li-
manına çatdırılacaq. Dəniz yolu ilə 
daşımadan fərqli olaraq bu dəhliz 
üzrə konteyner blok qatarı tranzit 
müddətini xeyli qısaldacaq. 

ŞIMAL-CƏNUB DƏHLIZI ILƏ ILK BLOK QATAR AZƏRBAYCAN ƏRAZISINƏ ÇATIB

“Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin aktivləşdirilməsi: 
Azərbaycanın rolu” möv-
zusunda onlayn görüş ke-
çirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC-nin törəmə şirkət-
ləri olan “ADY Konteyner”-
dən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, görüşdə Azərbaycanın 
İqtisadiyyat Nazirliyinin, 
Hindistan Ticarət Palatası-
nın, Hindistanın ölkəmiz-
dəki səfirliyinin, Hindistan 
Ekspeditorlar Assosiasiya-
sının, “ADY Konteyner” və 
“ADY Express”, Hindista-
nın CONCOR şirkətinin, 
Bakı Limanının nümayən-
dələri iştirak ediblər.

Vebinarda Rusiyadan 
Hindistana qədər uzanan 
"Şimal-Cənub" Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin bey-
nəlxalq yükdaşımaların həc-

minə xüsusi təsir göstərə-
cəyi vurğulanıb. Dəhlizin 
keçdiyi ölkələrdə infrast-
ruktur layihələri, yüklərin 
cəlb edilməsi istiqamətində 
görülən tədbirlərdən danışı-
lıb.

Görüşdə iştirak edən 
“ADY Konteyner” şirkəti-
nin direktoru Natiq Cəfərov 
ölkəmizin ərazisindən 
keçən nəqliyyat dəhlizləri, 
o cümlədən “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin imkanları barədə ge-
niş məlumat verib. “ADY 
Konteyner” MMC-nin bu 
günlərdə dəhlizlə Finlan-
diyanın Helsinki şəhərin-
dən Hindistanın Nava Şeva 
limanına yola düşən ilk 
konteyner blok qatarının 
operatorlarından biri oldu-
ğunu vurğulayıb. Qatarın 
22-23 gün ərzində təyinat 
stansiyasına çatdırılmasının 

hədəfləndiyini deyib. Bildi-
rilib ki, sözügedən marşrut 
Süveyş kanalına alternativ 
kimi dəyərləndirilə bilər. 
Belə ki, dəniz xətləri ilə 
müqayisədə bu marşrutla 
Avropanın şimalından Hin-
distana və əks istiqamətdə 
yükdaşımaların müddəti ki-
fayət qədər qısalır.

N.Cəfərov dəhlizlə 
hərəkət edən ilk blok qatar-
dakı konteynerlərin Finlan-
diyaya göndərilmiş “ADY 
Konteyner” şirkətinə məx-
sus olan dəmir yolu plat-
formaları ilə daşındığını 
qeyd edib. Uzunməsafəli 
transkontinental blok qa-
tarların təşkilinin “ADY 

Konteyner” MMC-nin əsas 
hədəflərindən biri olduğu-
nu, layihənin gerçəkləşməsi 
üçün platforma təminatını 
qurumun öz üzərinə götür-
düyünü vurğulayıb.

Vebinar iştirakçıları dəh-
lizin aktivləşdirilməsi is-
tiqamətində bəzi təkliflərlə 
çıxış ediblər.

AZƏRBAYCANIN “ŞIMAL-CƏNUB” DƏHLIZINDƏKI ROLU MÜZAKIRƏ OLUNUB
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Şərqşünas, jurnalist Həşim 
Məmmədovun “Azərbaycanın ta-
rixi nailiyyəti olan Zəngəzur dəh-
lizi” sərlövhəli məqaləsi Misir, 
Livan, İordaniya, Suriya, Əlcə-
zair, Küveyt və İraqın 40-a yaxın 
KİV-lərində dərc olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Zən-
gəzur dəhlizinin geosiyasi və geo-
iqtisadi əhəmiyyətindən bəhs edən 
məqalədə qeyd edilib ki, ötən il no-
yabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya 
və Ermənistanın liderləri tərəfindən 
imzalanan üçtərəfli Bəyanat kom-
munikasiyaların açılması, regional 
əməkdaşlığın inkişafı baxımından 
geniş imkanlar yaradır.

Müəllif yazır: “Bu dəhlizin 
açılması regionda yeni geosiyasi 
və geoiqtisadi reallıq yaradacaq. 
Azərbaycan bu istiqamətdə üzərinə 
düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə 
hazırdır. Ermənistan tərəfindən isə 
həmişə olduğu kimi, qeyri-konst-
ruktiv mövqe nümayiş etdirir. Belə 
ki, bu il yanvarın 11-də Moskvada 
keçirilən görüşdə Rusiya, Ermənis-
tan və Azərbaycan liderləri üç ölkə-
nin baş nazir müavinləri səviyyəsin-
də Qarabağda nəqliyyat və iqtisadi 
əlaqələrin qurulması istiqamətində 
fəaliyyət göstərəcək işçi qrupunun 
yaradılması barədə razılığa gəlmiş-
di. Bunun ardından, iyunun 1-də 
Ermənistan tərəfi regional rabitənin 
blokdan çıxarılması üzrə üçtərəfli 
komissiyada fəaliyyətini dayandır-

dığını bəyan etdi”.
Yazıda Azərbaycanın hər zaman 

sülhün, əmin-amanlığın tərəfda-
rı olduğu vurğulanır: “Regionda 
nəqliyyat kommunikasiyalarının 
açılması ilə qarşılıqlı dialoq, eti-
mad mühiti formalaşacaq. Zəngə-
zur dəhlizi yeni regional iqtisadi 
inkişaf mərhələsinin vacib şərtidir. 
Lakin Ermənistan ötən il noyabrın 
10-da imzalanmış Birgə Bəyanatın 
bəndlərini yerinə yetirməkdən bo-

yun qaçırır, eyni zamanda, regionda 
iqtisadi maraqlar naminə görüləsi 
işləri siyasiləşdirir. Son vaxtlar bu 
ölkənin sərhəddə yaratdığı gərginlik 
də məhz buna hesablanıb. Əslində, 
bununla Ermənistan düşdüyü acına-
caqlı durumu daha da ağırlaşdırır”.

Məqalədə diqqətə çatdırılır ki, 
Zəngəzur dəhlizinin açılması nəin-
ki regionda, həm də İslam və türk 
dünyasında geosiyasi vəziyyəti də-
yişəcək. Müəllif sonda yazır: “Bu, 

eyni zamanda, türk dünyası ölkələ-
rinin iqtisadi birliyi üçün yeni im-
kanlar yaradacaq. Zəngəzur dəhlizi 
Azərbaycanın, o cümlədən region 
ölkələrinin maraqlarına tam cavab 
verir. Ermənistan isə bu gerçəkliyi 
qəbul etmək istəmir. Zəngəzur dəh-
lizinin açılması ilə Azərbaycan re-
gionda söz sahibi olduğunu bir daha 
təsdiq edəcək”.

Cəfər Cabbarlı adına “Azərbay-
canfilm” kinostudiyası və Türkiyə-
nin “Dada Yapım” şirkətinin birgə 
istehsalı olan “Fulya” filminin 
çəkilişlərinə başlanıb. Film Vətən 
müharibəsi dövründə müharibə-
nin acı və dağıdıcı həqiqətlərini 
dünyaya çatdıran “CNN Türk” te-
leviziyasının hərbi müxbiri Fulya 
Öztürkün keçdiyi şərəfli yolu onun 
ifadəsində ən xüsusi kadrlarla ye-
nidən əks etdirəcək.

“CNN Türk” televiziyasının hər-
bi müxbiri Fulya Öztürk çəkilişlərlə 
bağlı fikirlərini AZƏRTAC-ın müx-
biri ilə bölüşüb.

Bildirib ki, bu sənədli filmdə 
İkinci Qarabağ müharibəsində özü-
nün və operatoru Halil Kahrama-
nın lentə aldığı, ancaq efirdə gö-

rünməyən kadlarından da istifadə 

ediləcək.

Fulya Öztürk deyib ki, ilk dəfə 

kinorejissor Tahir Tahiroviçdən 

onun haqqında film ideyasını eşi-

dəndə bu təkliflə razılaşmayıb: 

“Tahir Tahiroviçin israr və təkidlə-

rindən sonra fikrimi dəyişib ssena-

rini oxudum. Filmin baş rolda mən 

olsam da, burada Azərbaycanın 44 

günlük Vətən müharibəsində üzləş-

diyi acı həqiqətlər yer alacaqdır”.

Fulya Öztürk söyləyib ki, ermə-

nilərin cəbhədən kənarda – Bərdə 

və Gəncədə törətdikləri terror aktla-

rı zamanı emosiya hisslərini saxlaya 

bilməyib: “Gəncəni də unutmadım, 

Bərdəni də... Bərdədə ətrafa yayı-

lan qan qoxusu hələ də burnumdan 

getmir. Bu sözlə ifadə edilməyəcək 

dərəcədə ağır bir acı həqiqətdir”.

Fulya Öztürkün sadəcə bir arzu-

su olduğunu söyləyib: “Şahidi ol-

duğum həqiqətləri izləyicilər dəqiq-

liklə görsün və bu tarixi heç vaxt 

unutmasınlar”.

İyunun 15-də Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şu-
şaya səfəri, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevlə təkbətək görüşü, 
“Azərbaycan Respublikası ilə Tür-
kiyə Respublikası arasında müt-
təfiqlik münasibətləri haqqında 
Şuşa Bəyannaməsi” imzalanması 
barədə məlumat Moldova mətbua-
tında geniş işıqlandırılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Noi.
md”, “Point.md”, “Dosug.md” və 
digər media qurumları imzalanan 
sənədin əhəmiyyətindən bəhs edib, 
bunun ölkələrimiz arasında bütün 
sahələrdə əlaqələrin daha da möh-
kəmləndirəcəyini bildiriblər.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və Türkiyə Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mətbua-
ta bəyanatlarında səsləndirdikləri 
fikirlər Moldova mətbuatında yer 
alıb. Qeyd olunub ki, Qars müqa-
viləsindən yüz il sonra iki dost və 
qardaş ölkə arasında imzalanan 
müttəfiqlik münasibətlərinə dair 
Şuşa Bəyannaməsini prezident-
lər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan imzalayıblar. Bildirilir ki, 
bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin 
açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr 
öz əksini tapıb. Vurğulanıb ki, azad 
edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən 
sonra müttəfiqlik haqqında imzala-
nan Birgə Bəyannamə Azərbaycan 
və Türkiyə arasında gələcək iş bir-
liyinin istiqamətini göstərir.

Pakistanın Sind əyalə-
tinin Qotki şəhəri yaxınlı-
ğında iki sərnişin qatarı-
nın toqquşması nəticəsində 
həlak olanların sayı 62-yə 
çatıb.

AZƏRTAC Pakistan 
mətbuatına istinadla xəbər 
verir ki, qəza nəticəsində 
100-dən çox sərnişin xə-
sarət alıb. Onların bir neçə-
sinin vəziyyətinin ağır oldu-
ğu bildirilir.

Pakistan Dəmir yolları 
idarəsinin rəhbəri Maxam-
mad Azam Xan Svati jurna-
listlərə açıqlamasında deyib 

ki, qəzanın səbəbləri araş-

dırılır və bu hadisəyə görə 

təqsirli bilinənlər layiqli cə-

zalarını alacaqlar.

Xatırladaq ki, iyunun 

7-də Qotki şəhəri yaxınlı-

ğında iki sərnişin qatarının 

toqquşması nəticəsində 11 

vaqon aşıb, 8 vaqon tama-

milə sıradan çıxıb. Hər iki 

qatarda minə yaxın sərnişin 

olub.

İlk dəfə olaraq Gürcüstanın 
Poti limanından Özbəkistanın 
paytaxtı Daşkəndə konteyner blok 
qatarı yola salınıb. Qatarın “Po-
ti-Daşkənd” marşrutu üzrə opera-
torları Gürcüstanın “GR Logisti-
cs and Terminals”, Azərbaycanın 
“ADY Konteyner” MMC, Türk-
mənistanın TULM və Özbəkista-
nın “Ozbektemiryolekspeditsiya” 
şirkətləridir.

“ADY Konteyner” MMC-dən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbay-
can ərazisindən keçəcək qatar hər 

biri 40 futluq olmaqla 58 kontey-
nerdən ibarətdir. Qatarla Mərkəzi 
Asiyaya Avropa İttifaqı ərazisində 
istehsal olunmuş alüminium tərkibli 
sənaye məhsulları daşınır.

Konteynerlər Bakı limanına 
çatdıqdan sonra operatoru “ADY 
konteyner” şirkəti olan fider gəmi-
si vasitəsilə Türkmənbaşı limanı-
na göndəriləcək. Daha sonra qatar 
Türkmənistan və Özbəkistan dəmir 
yolları vasitəsilə yoluna davam edə-
cək.

FULYA ÖZTÜRK: FILMDƏ IZLƏYICILƏRIN ŞAHIDI OLDUĞUM ACI 
HƏQIQƏTLƏRI GÖRMƏSINI ISTƏYIRƏM

MOLDOVA MƏTBUATI ŞUŞA BƏYANNAMƏSI HAQQINDA GENIŞ MƏLUMAT DƏRC EDIB

AZƏRBAYCANDAN KEÇMƏKLƏ POTIDƏN DAŞKƏNDƏ ILK KONTEYNER BLOK QATARI YOLA DÜŞÜB

PAKISTANDA IKI SƏRNIŞIN QATARININ TOQQUŞMASI NƏTICƏSINDƏ HƏLAK 
OLANLARIN SAYI 62-YƏ ÇATIB

AZƏRBAYCANLI ŞƏRQŞÜNASIN ZƏNGƏZUR DƏHLIZI HAQQINDA MƏQALƏSI 
ƏRƏB KIV-LƏRINDƏ DƏRC OLUNUB



Dünya bazarında neftin 
qiymətinin “oynaması” neft 
istehsal edən ölkələri ciddi 
düşünməyə vadar edib. İq-
tisadiyyatı neft gəlirlərinin 
əsasında qurulan dövlət-
lər son 2 ildə koronavirus 
pandemiyasının yaratdı-
ğı çətinliklərə qatlanmaq 
məcburiyyətində qaldılar. 
Virusun dünyaya yayıl-
ması ilə tətbiq edilən ka-
rantin rejimləri yanacağa 
olan tələbatı azaltdığından 
neftin qiyməti də düşməyə 
başladı. Son aylar dünya 
bazarında 1 barel neftin 
qiymətinin 70 dollara çat-
ması optimal olmaq üçün 
əsaslar yaradıb. Lakin ABŞ 
ilə İran arasında Vyanada 
aparılan danışıqlar barədə 
müsbət rəylər artıq neftin 
qiymətinə təsirini göstə-
rib. Məsələnin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, sank-
siyalar altında qalan İran 
dünya bazarına neft çıxa-
ra bilmirdi. Danışıqların 
nəticəsi olaraq sanksiyalar 
aradan qaldırılsa dünya 
bazarında neftin qiyməti-
nin yenidən düşəcəyi şərt-
dir. Bazar qiymətlərini for-
malaşdıran tələb və təklif 
prinsipinə əsasən İran neft 
ixrac etməyə başlasa bazar-
da təklif artacaq, bunun da 
məntiqə nəticəsi olaraq qiy-
mətlər aşağı düşəcək.

Region ölkələrinə nəzər 
yetirsək İranın, Azərbayca-
nın və Rusiyanın neft hasil 
edən ölkələr olduğunu görə-
rik. Deməli, neftin qiyməti 
bu dövlətlərin iqtisadiyya-
tına təsir göstərmək iqtida-
rındadır. Belə olan təqdirdə 
iqtisadiyyatın şaxələndiril-
məsi haqqında adı çəkilən 
dövlətlərin potensialı var və 
bu potensialdan səmərəli is-
tifadə etmək lazımdır.

AZƏRTAC-ın məluma-
tına görə, alternativ iqtisa-

di sistem haqqında XXIV 
Sankt-Peterburq Beynəlxalq 
İqtisadi Forumunda danı-
şılıb. Forumda Azərbayca-
nı təmsil edən Baş nazirin 
müavini Şahin Mustafayev 
bildirib ki, Azərbaycan Ru-
siya və İranla “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin inkişaf etdiril-
məsi istiqamətində əmək-
daşlıq edir. Pandemiya 
dövründə belə bu ölkələr 
arasında tranzit yükdaşıma-
lar dayanmadı. Pandemiya-
dan əvvəlki dövrə nisbətən 
yükdaşımaların həcmi 19 
faiz artıb ki, bu da dəhli-
zin əhəmiyyətli olduğunu 
göstərir.

Şahin Mustafayev onu 
da nəzərə çatdırıb ki, “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin 
əsas seqmenti olan Qəz-
vin-Rəşt-Astara (İran)-As-
tara (Azərbaycan) dəmir 
yolu xəttinin Rəşt-Astara 
hissəsi də inşa edilib ye-
kunlaşsa tranzit daşımalar-
da daha yaxşı nəticələr əldə 
etmək olar. Hazırda İran 
tərəfi bu yolun Qəzvin-Rəşt 
hissəsini istismara verib. 
Rəşt-Astara hissəsində isə 
işlər davam edir. Yüklərin 
Avropadan Hindistan ilə 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələ-
rinə və əks istiqamətə “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsi 
ilə daşınması daha sərfəli və 
daha təhlükəsizdir. Dəhliz 
Rusiya, Azərbaycan və İran 
ərazisindən keçir.

Şahin Mustafayevin də 
bu məsələyə beynəlxalq 
tədbirdə toxunması təsadü-
fi xarakter daşımır. Məsələ 
ondan ibarətdir ki, ekspert-
lərin hesablamalarına görə 
yaxın gələcəkdə Avropa ilə 
Asiya ölkələri arasında ti-
carət dövriyyəsinin həcmi 
200 milyard dollara çatacaq. 
Bunun üçün nəqliyyat yol-
larının təhlükəsiz və asan 
olması olduqca vacibdir.

Bu günə kimi adı çəkilən 
qitələr arasındakı yükdaşı-
malar Süveyş kanalı vasitə-
silə həyata keçirilir. Lakin 
bu yol uzun və çox xərc 
tələb edir. Eyni zamanda, 
bir neçə ölkədən keçərək 
gəmilər dəfələrlə gömrük 
rəsmiləşdirilməsindən keç-
məli və elə o qədər də rü-
sum ödəməli olurlar. Lakin 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi ilə yüklə-
ri tez, təhlükəsiz və az xərc 
çəkməklə daşımaq olar. 
Misal üçün Körfəz ölkələ-

rindən çıxan gəmi Süveyş 
kanalından keçməklə yük-
ləri 1 ay müddətinə Avropa-
ya çatdırır. Lakin gəmilərlə 
yüklər İranın körfəzdəki 
Bəndər-Abbas limanına 
daxil olarsa buradan qa-
tarla Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) 
dəmir yolu ilə Azərbaycan 
və Rusiya ərazisindən tran-
zit olaraq Şimali Avropaya 
qədər cəmi 15 günə daşınar. 
Nəqliyyat xərcləri isə 35-40 
faizə kimi azalar. Təhlükə-
sizlik məsələsinə gəldikdə 
istər Rusiya ilə Azərbaycan, 
istərsə də İran bu məsələyə 

zəmanət verirlər. Hər 3 
dövlətin əməkdaşlığı təh-
lükəsizliyin təmin olunması 
üçün zəmanətdir.

Onu da nəzərə çatdırmaq 
lazımdır ki, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizi həm Hindistan ilə Cə-
nub Şərqi Asiya ölkələrinin, 
həm də Körfəzi ətrafındakı 
ölkələrin Avropa ilə nəqliy-
yat əlaqəsini yaradır. Körfəz 
ölkələri yükləri qeyd etdi-
yimiz kimi Bəndər-Abbas 
limanına, Hindistan və Cə-
nub-Şərqi Asiya ölkələri 
isə yükləri İranın Çabahar 
limanına gətirib buradan 
Avropaya yola sala bilərlər. 
İranın adı çəkilən hər iki 
limanına daxil olan yüklər 
Avropaya Qəzvin-Rəşt-As-
tara(İran) - Astara(Azərbay-
can) dəmir yolu ilə daşınsa 
həm təhlükəsizlik təmin 
olunar, həm daşınma xərc-
ləri azalar, həm də yüklər 
mənzil başına tez çatdırılar.

Bütün yuxarıda deyilən-
lərin reallığa çevrilməsi 
üçün Rəşt-Astara dəmir 
yolunun inşasını İran sürət-
ləndirməli və bunu iqtisa-
di-siyasətin prioriteti hesab 
etməlidir.
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Koronavirus xəstəliyinin dəmir-
yol nəqliyyatında yarada biləcəyi 
təhlükənin qarşısının alınması, 

profilaktik və təxirəsalınmaz təd-
birlərin operativliyini təmin etmək 
məqsədilə “Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində 
olan qurumların rəhbər şəxslərin-
dən ibarət qərargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmir 
Yolu Vağzalının qaynar xətti fəa-
liyyət göstərir:  +994 12 499 61 11

KORONAVIRUS TƏHLÜKƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR YARADILAN QƏRARGAH 
FƏALIYYƏTINI DAVAM ETDIRIR

XXIV SANKT-PETERBURQ BEYNƏLXALQ IQTISADI FORUMUNDA TRANZIT YÜKDAŞIMALARI MÜZAKIRƏ OLUNUB


